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Activitats fisiològiques del Reticle Endoplasmàtic i de l'Aparell de Golgi. 
Informació addicional pel professorat 

 
L’activitat proposada consisteix en interpretar els resultats d’una experiència 
fent servir un aminoàcid marcat radioactivament, per deduir les relacions 
existents entre el reticle endoplasmàtic i l’aparell de Golgi. 
 
En aquesta activitat es presenta un mètode d’estudi de la cèl·lula com és l’ús 
d’un marcador radioactiu. En aquest cas s’ha fet servir el triti fixat a un 
mediador cel·lular, l’aminoàcid leucina. Això permet que a través d’un 
detector corresponent, es pugui obtenir informació anatòmica i funcional de 
la cèl·lula.  
 
Amb aquesta metodologia es pretén que l’alumne sigui capaç d’establir les 
relacions existents entre el reticle i l’aparell de Golgi en la síntesi i transport 
de proteïnes. La funció del reticle endoplasmàtic rugós és la síntesi de 
proteïnes, la seva maduració i el seu transport. Únicament les proteïnes que 
estan correctament plegades, entren a l’interior de vesícules, les quals per 
gemació a la membrana del reticle transporten aquestes proteïnes fins a 
l’aparell de Golgi. Aquest darrer orgànul transporta, madura i acumula 
proteïnes procedents del reticle. Així moltes proteïnes varien la seva 
estructura o alteren la seva seqüència d’aminoàcids fent-se actives. 
Posteriorment són concentrades i passen a l’interior de vesícules de secreció. 
Això és especialment important en cèl·lules secretores com les cèl·lules 
pancreàtiques que es presenten a l’activitat. Aquestes cèl·lules secreten tant 
enzims digestius com hormones, i són un bon exemple per tornar a recordar a 
l’alumne els diferents tipus de proteïnes que es poden secretar. 
 

Respostes a les qüestions: 
1.- De l'anàlisi de l'experiència es desprèn que les proteïnes es sintetitzen a 
nivell del reticle endoplasmàtic rugós. Posteriorment aquestes proteïnes 
migren a través de les cavitats  del reticle endoplasmàtic i mitjançant 
vesícules que es desprenen d'aquest, als dictiosomes de l'aparell de Golgi. 
D'allà les proteïnes passen a les vesícules que envolten l'aparell de Golgi que 
seran les encarregades d'exportar-les fins a l'exterior de les cèl·lules. 
 
2.- L'aparell de Golgi s'encarrega de concentrar i exportar a l'exterior de la 
cèl·lula les proteïnes que es sintetitzen en el reticle endoplasmàtic rugós. 
 
3.- Les cèl·lules pancreàtiques secreten: 
- Enzims digestius (molècules proteiques): funció exocrina 
- Hormones: Insulina i glucagó (molècules polipeptídiques): funció endocrina. 
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